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1. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 
Készült: a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek 

létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM 

rendelet alapján. 

  

A kitűzési terv hatálya kiterjed: a Tisza folyó 253,8 fkm – 440,0 fkm közötti szakaszára, 

biztosítva a nappali hajózás feltételeit. 

 

A hajóút osztályba sorolása a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet alapján:  
 

II. kategóriájú hajóút biztosított a 254 fkm – 403 fkm közötti szakaszon 

 

 III. kategóriájú hajóút biztosított 403 fkm – 440 fkm közötti szakaszon 

 

Jellemző vízszintek: 
 

A vízmérce neve 
és folyamkilométer szerinti helye 

A vízmérce 

,,0” jelzésének 
a tenger szintje 

 feletti 

magassága 
m B.f. 

HKV  

[cm] 

17/2002 (III. 7.) 

KöViM rendelet 
alapján 

LNHV  

[cm] 

17/2002 (III. 7.) 
KöViM rendelet 

alapján 

LKV 

[cm] 

LNV 

[cm] 

Tiszafüred, 430,50 83,16 +380* 577 -232 881 

Kisköre-felső, 403,20 81,32 +560* 635 221 1040 

Kisköre-alsó, 403,20 81,32 –160 635 -334 1030 

Szolnok, 334,61 78,78 –150* 659 -291 1041 

Csongrád, 246,20 76,23 –35 622 -357 1037 

*A megváltozott medermorfológia végett, valamint a Kiskörei Vízlépcső üzemrendjéhez igazodva 

felülvizsgáltuk a HKV szinteket. Az új értékek rendeletben való megjelenítése folyamatban van. 

 

A magas vízálláshoz kapcsolódó kíméleti és tilalmi vízszinteket, a Budapest Főváros 

Kormányhivatala által kiadott, 2021. december 21-től hatályos, 40/Ti/2021. számú Hajósoknak 

Szóló Hirdetmény tartalmazza (3. sz. melléklet). 

 

A hajóút irányát és szélességét laterális kitűzési rendszerben, ideiglenes úszójelek kihelyezésével 

jelöljük. Az úszójelek kihelyezését a másodlagos jégzajlás levonulását követően, a kitűzési 

vízszintek beállása esetén kell végrehajtani (legkésőbb tárgyév április 15.-ig) az alábbiak szerint: 

 

Kitűzési vízszintek: 

 

CSONGRÁD – SZOLNOK közötti szakaszon: a jelek kihelyezését a szolnoki vízmércén 

mért -50 cm-es vízállásnál kell megkezdeni és a szolnoki vízmércén 

mért -100 cm-es vízállásig be kell fejezni a kitűzési munkát 

 

SZOLNOK – KISKÖRE  közötti szakaszon: a jelek kihelyezését a szolnoki vízmércén mért +50 

cm-es vízállásnál kell megkezdeni és a szolnoki vízmércén mért 0 cm-

es vízállásig be kell fejezni. 

 

KISKÖRE – TISZABÁBOLNA közötti szakaszon: a jelek kihelyezését a nyári duzzasztási szint 

/kiskörei vízmércén mért 725 ±10 cm/ beállását követően 10 naptári 

napon belül el kell végezni. 

 
Másodlagos jégzajlás levonulását, illetve árhullámos időszakot követően, amennyiben a kitűzési 

vízszintek a folyószakaszon már előálltak, azonban a hidrometeorológiai előrejelzések alapján - 21  
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napon belül - ismételt árhullám kialakulása várható, a hajóút kitűzésére a kitűzési vízszintek tartós 

beállása esetén kerül sor. 

 

Kitűzési szezonban a hajózóútban keletkező akadályok (pl.: partbecsúszás során mederbe kerülő fa, 

stb.) megjelölésére, azok eltávolításáig ideiglenesen, külön úszójel kerül kihelyezésre. Az 

ideiglenes úszójel az akadály megszüntetését követően kerül eltávolításra. 

 

Felhívjuk a hajósok figyelmét, hogy a mederfelmérés óta a meder, illetve a kitűzés változhatott. 

A hajóút pontos helyzetét a kihelyezett bóják mutatják. 

 

A hajózási úszójelek megszüntetése a parti jég megjelenésével egyidőben kezdődik, de legkésőbb 

december 15-ig befejeződik.  

Jeges időszakban a hajózás szünetel, a hajóút kitűzése nem biztosított. 

 

A Tisza 253,8-440,0 fkm közötti folyószakaszán 304 db parti és 46 db úszójel a KÖTIVIZIG, míg 

208 db parti hajózási jel egyéb, nem KÖTIVIZIG kezelésben található. 

 

A Kiskörei Vízlépcső Hajózsilipén történő közlekedés a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 

jóváhagyott, aktuális víziközlekedési üzemeltetési szabályzatában és a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság által kiadott Kiskörei Vízlépcső kiegészítő közlekedési rendjét tartalmazó hajósoknak 

szóló hirdetményben (3. sz. melléklet) foglaltak alapján történhet. 

 

Kezelésünkben lévő folyószakaszon jelenleg 29 gázló és hajóútszűkület tartunk nyilván, valamint 

több, kis sugarú kanyarulat található. A legkedvezőtlenebb gázlók és hajóútszűkületek, a kis sugarú 

kanyarulatok kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A szakaszra jellemző csúcsgázlók 

ellenőrzését folyamatosan végezzük. A gázlók állapotának jelentését naponta továbbítjuk az 

Országos Vízjelző Szolgálat részére. 

A hajóutat keresztező létesítmények szabad magasságai a HNV felett megfelelnek az előírásoknak. 

 

A Tisza, mint víziút közlekedési rendjét a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott 

024/Ti/2016. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény tartalmazza (3. sz. melléklet). 

 

A Magyar Kormány - hazánk társadalmi és gazdasági fejlődésének, valamint külföldi pozitív 

megítélésének növelése érdekében - a hazai nyaralóhajózás, mint új turisztikai termék kialakítását 

célozta meg. Ennek tekintetében első lépésként a Tisza folyó szakaszára irányozta elő kikötők, 

lekötőhelyek stb. létesítését. 2020-ban két útvonalon indul el a program, az egyik útvonal Kisköre 

és Tiszalök között, a másik Tiszalök fölött Tokaj központtal, a Bodrogot is magába foglalóan kerül 

kialakításra. 

Az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet (a víziközlekedés rendjéről) alapján  

7.72 cikk * - Kedvtelési célú vízi sporttevékenység a Tisza fő ágának 403-440. folyamkilométerek 

közötti szakaszán 

Az e Szabályzat egyéb rendelkezésein túlmenően a Tisza fő ágának 403-410. fkm, a 420-427. fkm 

és a 429-432. fkm közötti szakaszain a vízisízés, az úszó eszközhöz kötött repülés, a vontatott vízi 

sport- és fürdőeszköz használata, valamint ejtőernyő vontatása tilos, kivéve a hajózási hatóság által 

kijelölt vízi sportpályák területét. 

7.77 cikk * Nyaralóhajó közlekedése a Tiszán 

Képesítéssel nem rendelkező személy által vezetett nyaralóhajó közlekedésére a víziút 686-404 

folyamkilométerek közötti szakasza és a Tisza-tó vehető igénybe. 

 

Nyaralóhajó bérbeadására vonatkozó egyedi engedély kiadásával kapcsolatos információkat a 

Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott 003/TA/2020. számú Hajósoknak Szóló 

Tájékoztató tartalmazza (3. sz. melléklet). 

 

A viharjelzés működési rendjéről a Tisza-tavon a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott 

08/Ti./2020. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény tartalmazza (3. sz. melléklet). 
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2. HAJÓZÁSI AKADÁLYOK JEGYZÉKE 
 

 

2.1.Gázlók és hajóút szűkületek 
 

A folyószakaszon jelenleg 29 gázló és hajóútszűkület található, amelyekben a HKV előállása 

esetén a hajóút kategóriára előírt paraméterek nem biztosítottak.  

 
1.)  

A gázló 

kezdete-

vége 

/fkm/ 

2.)  

A gázló elnevezése 

3.) Gázló / 

szűkület 

szélessége (m) 

 

4.)  

Vízmélység 

vízmérce „0” + ..dm 

5.)  

Információ 

402,2-

403,2 

Kiskörei Vlp. alvízi 

várakozótér és bejárati 

szakasz 

20/11,4* Kisköre alsó +34 

Kiskörei hajózsilip és az alsó 

várakozótér Kisköre-alsó < -160 cm, 

merülés korlátozással hajózható  
*előtér/zsilipkamra 2 zöld bója 

389,8-

390,3 
Eklézsia szigeti gázló  40 Kisköre alsó +40 

hajóút szűkület Kisköre alsó -200 cm 

alatt 

hajóút felső részen a jobb partban, alsó 

részen bal partban, zöld bója 

387,0-

387,5 
Makkosi gázló/szűkület 60 Kisköre alsó +34 Kisköre-alsó < -150 cm zöld bója 

378,6-

380,2 
Roffi gázló / szűkület 50 xxx hajóút szűkület, piros bója 

376,5-

377,7 
Nyéki gázló / szűkület 50 xxx hajóút szűkület, zöld bója 

369,3-

370.3 

Tiszabő-felső 

gázló/szűkület 
50 xxx hajóút szűkület, piros bója 

367,4-

368,7 

Tiszabő-alsó 

gázló/szűkület 
45 Tiszabő +38 1 zöld bója, 1 piros bója 

366,6-

367,2 
Monostori gázló 40 Tiszabő +34 zöld bója 

364,2-

366,4 
Nagykörűi gázló 40 Tiszabő +34 1 zöld, 1 piros 

361,6-

361,2 

Nagykörű alatt 

gázló/szűkület 
50 Tiszabő +34 piros bója 

366,3-

357,1 
Avatag gázló/szűkület 50 Tiszabő +36 zöld bója 

354,9-

355,1 
Doba gázló 40 Tiszabő +39 piros bója 

350,0-

350,4 
Püspöki-felső gázló 40 Tiszabő +35 zöld bója 

345,2-

345,6 

Püspöki-alsó 

gázló/szűkület 
50 

 

Tiszabő +40 
piros bója 

 Szolnok /334,6 /– Csongrád-Bokros /253,8 fkm/ közötti szakasz 

332,3-

332,7 

Papírgyári vízkivétel, 

kórház szennyvíz bev. 
20 xxx piros bója 

331,7 gázvezeték kövezés 40 Szolnok +37 nincs bója, bontott vezeték 

326,0-

326,6 
Királyszirti gázló 40 Szolnok +33 1 piros, 1 zöld 

325,15-

326 
kotrás 40 xxx jobb oldalt 2 piros bója 

324,4-

324,8 
Szandai gázló/szűkület 60 Szolnok +38 kotrásban, 1 piros, 1 zöld 

324,5 
termékvezeték 

kőszórása 
50 xxx piros bója, bontott vezeték 

322,5-

323,5 
kotrás 40 xxx kotrás, piros bója 

320-

319,6 

Várkonyi strand 

gázló/szűkület 
50 xxx piros bója 
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315,0-

316,0 
Vezsenyi gázló 40 Szolnok +38 kotrásban, 3 piros bója 

307,8-

308,3 

Ciprus-sziget 

gázló/szűkület 
60 Martfű +35 nincs 

296,3-

297,0 
Cibaki gázló 40 Martfű +35 

közép zátony – jobb parti ág 

hajózható, 2 piros, 1 zöld bója 

289,6-

289,8 

Bögi gázló/szűkület 

Menyóra 
50 xxx zöld bója 

266,2-

266,5 

Tiszazugi 

gázló/szűkület 
50 Tiszaugi vm +38 nincs 

259,2-

259,3 
Bokrosi gázló/szűkület 50 Tiszaugi vm +40 nincs 

254,7-

254,5 

Gyovai-alsó 

gázló/szűkület 
60 xxx 

nincs 

 

 

2.2 Átkelőhelyek 
 

A szakaszon 2 rév, valamint 4 köteles komp található:  

 

Átkelés neve Átkelés helye (fkm) 

Tiszainokai - Tiszakécske gyalogrév 277,78 

Nagyrév - Tiszabögi köteles komp 288,90 

Vezseny – Tiszaföldvár köteles komp 302,29 

Rákóczifalva-Tiszavárkony gyalogrév(nem üzemel)    320,249 

Nagykörű – Fegyvernek köteles komp 363,68 

Tiszasüly – Tiszaroff köteles komp 379,30 

  

 

2.3 Kis sugarú kanyarulatok 

 

Több kis sugarú kanyarulat található, amelyek közül a legkedvezőtlenebbek 

 

Kanyarulat neve 
Helye 

fkm-től fkm-ig 

Sugara 

(m) 

Kerekdombi 268,540 - 270,700 111 

Csámpa 276,600 - 277,650 244 

Kécske-Bögi 285,600 - 289,800 203 

Hajlati 308,935 - 310,00 243 

Várkonyi 320,600 - 323,000 223 

Dobai  353,450 - 354,520 205 

Óballai 357,500 - 358,320 217 

Sajfoki 387,600 - 388,000 186 
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3. A víziutat érintő, hatályos Hajósoknak Szóló Hirdetmények
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4. A vízi úton található keresztező létesítmények jegyzéke 
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7. A vízi úton található hidak ábrázolása 

 


